
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 7.-én, a 

Művelődési házban 14 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.  

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Takácsné Illés Henriett alpolgármester, 

Gyöngyösi Norbert, Sára Erika és Takács Arabella képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti 

meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Az első napirendi ponton jelen van Kálmánné Garai Gabriella pénzügyi ügyintéző. 

 

Távol (igazoltan): Pékó Gábor és Talián Bálint Attila képviselők. 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 tagja jelen 

van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2020. (IX. 7.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A települési létfenntartási támogatás keretében nyújtható élelmiszerutalvány 

könyvelésével kapcsolatban felmerült problémák megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

2./ A vis maior pályázat benyújtására vonatkozó döntés módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

3./ A háziorvosi alapellátás biztosítására vonatkozó megállapodás jóváhagyása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ A települési létfenntartási támogatás keretében nyújtható élelmiszerutalvány 

könyvelésével kapcsolatban felmerült problémák megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

Péntek László polgármester felkéri Kálmánné Garai Gabriella pénzügyi ügyintézőt, hogy 

ismertesse az élelmiszerutalvány nyújtásával kapcsolatban felmerült problémákat. 

 

Kálmánné Garai Gabriella bemutatkozik. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szociális 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza azt, hogy a települési létfenntartási 

támogatás élelmiszerutalvány formájában is nyújtható. Kiemeli, hogy problémás a támogatás 

ilyen formában történő nyújtásának könyvelése, mivel keletkezik egy határozat és keletkezik 

egy számla is. Elmondja, hogy a számla nem pont arról az összegről szól, amelyről a 

határozat. Megjegyzi, hogy véleménye szerint a természetbeni juttatás azt jelenti, hogy 
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például az önkormányzat vásárol élelmiszert és azt támogatás formájában nyújtja a 

rászorulóknak. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Elmondja, hogy a boltnak az utalvány összegéről kellene számlát kiállítani. 

 

Kálmánné Garai Gabriella pénzügyi ügyintéző 

 

Elmondja, hogy amennyiben van olyan utalvány melyet minden bolt elfogad, akkor azt 

megvásárolhatná az önkormányzat. Kiemeli, hogy az élelmiszerutalvánnyal kapcsolatban az is 

probléma, hogy ha készpénzes számlát állít ki a bolt, az adatok azonnal „mennek” a NAV-

hoz, és ha nincs ott a pénz a kasszában, akkor a boltot fogják megbüntetni. Megjegyzi, hogy 

sokkal egyszerűbb, ha készpénzben adja oda az önkormányzat a támogatást. 

 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

 

Kiemeli, hogy aki cigarettát akar venni, az meg is fogja venni. Hangsúlyozza, hogy nem látja 

értelmét az élelmiszerutalványnak. Véleménye szerint ki kellene venni a rendeletből ezt a 

rendelkezést. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja, hogy a települési létfenntartási 

támogatás a jövőben kizárólag pénzbeli támogatás legyen. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2020. (IX. 7.) 

önkormányzati határozata szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

alábbiak szerint módosítja a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet: 

 

a) A rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A települési 

létfenntartási támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 3.000 Ft, de 

nem haladhatja meg a 20.000 Ft-ot. 

b) Hatályát veszti a 8. § (9) bekezdése. 

 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1./ pont szerinti rendelet-módosítást 

a következő képviselő-testületi ülésen terjessze a testület elé.  

 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

2./ A vis maior pályázat benyújtására vonatkozó döntés módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 
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Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. július 25-én villámárvíz 

volt a településen, nagy kárt okozva több önkormányzati útban, valamint a VII-es 

szennyvízátemelőben. Elmondja, hogy a helyreállításra vonatkozóan az önkormányzat 2020. 

július 31-én bejelentést tett a Magyar Államkincstárhoz, és a helyszíni ellenőrzés 2020. 

augusztus 10-én valósult meg. Kiemeli, hogy elkészültek a szakértői nyilatkozatok, valamint a 

szakértői költségbecslések. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzatot terhelő 

önerő a költségvetések függvényében körülbelül 2 millió forint körül lesz, amennyiben nyer a 

pályázat. Javasolja a vis maior támogatás benyújtását, valamint a 10 %-os önerő biztosítását.  

 

Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2020. (IX. 7.) 

önkormányzati határozata vis maior támogatás benyújtásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vis 

maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: 

a) Nagy mennyiségű esőzés miatti Petőfi utcai útburkolat megrongálódás, 

aláüregelődés. 

Helyszín: 7562 Segesd, 597 hrsz. 

 

b) Nagy mennyiségű esőzés miatti Bajcsy-Zs. utcai gyalogút kimosódás. 

Helyszín: 7562 Segesd, 92/4 hrsz. 

 

c) Nagy mennyiségű esőzés miatti Mária-telepi temetőnél híd és út leszakadása. 

Helyszín: 7562 Segesd, 515/4 hrsz. 

 

d) Nagy mennyiségű esőzés miatti VII. sz. szennyvízátemelő kimosódás, leszakadás. 

Helyszín: 7562 Segesd, 597 hrsz. 

 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a károk helyreállításának (költségvetés 

alapján) tervezett összköltségének fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani. 

 

3./ A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy  

• a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi, 

• a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem 

rendelkezik, 

• az adott káreseményre vonatkozóan az önkormányzat biztosítási összeget nem 

igényelt, 

• e tárgyban korábban, vagy e pályázattal egyidejűleg más pályázatot nem nyújtott 

be 

• az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

4./ A képviselő-testület a saját forrás összegét Segesd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III. 

12.) önkormányzati rendeletében, a tartalék terhére biztosítja. 
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5./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a 

szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Investment Kft. bruttó 200.000 Ft 

összegért vállalta a négy helyszínre vonatkozóan a szakértői nyilatkozatok elkészítését. 

Javasolja a szakértői nyilatkozatok elkészítése költségének, tartalék terhére történő 

biztosítását. 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2020. (IX. 7.) 

önkormányzati határozata szakértői nyilatkozat elkészítése költségének biztosításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Investment Mérnöki és 

Fővállalkozó Kft. (7400 Kaposvár, Kontrássy utca 1.) által készített szakértői 

nyilatkozatok bruttó 200.000 Ft összegű költségét, a 2020. évi költségvetés 

tartalékának terhére biztosítja. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Investment Kft.-vel a 

megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 3. számú kút is be lett jelentve a vis 

maior támogatásra. Elmondja, hogy sajnos nem javul a víz minősége. /A polgármester 

felolvassa a DRV Zrt. szakvéleményét, mely egy új kút fúrására irányul./ Kiemeli, hogy 

előzetes becslés szerint egy új kút fúrása 30 millió forintba fog kerülni. 

 

 

3./ A háziorvosi alapellátás biztosítására vonatkozó megállapodás jóváhagyása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy 2020. szeptember 1. napjától a 

RuVör-Trend Medical Kft. biztosítja a háziorvosi alapellátást a településen, Dr. Józan Attila 

háziorvos személyes jelenlétével. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat 

rendelkezik működési engedéllyel, tehát az önkormányzat kapja az OEP finanszírozást, és a 

megállapodás értelmében a finanszírozás összegét a RuVör-Trend Medical Kft.-nek kell 

számla ellenében átutalnunk. /A megállapodás tervezete kiosztásra kerül./ Javasolja a 

megállapodás elfogadását. 

 

Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2020. (IX. 7.) 

önkormányzati határozata háziorvosi alapellátás biztosítására vonatkozó megállapodás 

jóváhagyásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a RuVör-Trend Medical 

Kft.-vel, a felnőtt- és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi alapellátásáról, 

iskola- és ifjúságorvosi ellátás helyettesítésének ellátására vonatkozó megállapodást, a 

jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

4./ Egyéb ügyek. 

 

a) A helyi közművelődés feladatok ellátásról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata: 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a lábodi önkormányzattal konzorciumban 

beadott pályázat egyik elszámolása kapcsán felmerült a közművelődési rendeletek 

felülvizsgálatának szükségessége. Javasolja a testület megállapítását arra vonatkozóan, hogy a 

közművelődésről szóló rendelet megújítása nem szükséges. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2020. (IX. 7.) 

önkormányzati határozata közművelődési rendelet felülvizsgálatáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési 

feladatok ellátásáról szóló 24/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta 

és megállapítja, hogy annak megújítása nem szükséges. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

b) Tájékoztató a szeptember 12-i települési rendezvényről: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2020. szeptember 12-én kerül 

megrendezésre a falunappal egybekötött lecsófesztivál. Elmondja, hogy előre láthatólag 12 

csapat főz, a főzéshez az alapanyagot az önkormányzat biztosítja.  
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Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 

berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

                polgármester jegyző 


